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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

Đóng cửa phiên giao dịch chỉ số VN-Index đạt 959.31 

điểm, giảm 11.44 điểm (1.18%). Độ rộng thị trường 

nghiêng về phía các mã giảm cụ thể: 114 mã tăng, 221 mã 

giảm và 52 mã đứng giá. 

 

Chỉ số HNX-Index giảm 1.60 điểm (1.56%) xuống 100.90 

điểm. Toàn sàn có 46 mã tăng, 82 mã giảm và 56 mã đứng 

giá. 

 

Càng về cuối phiên áp lực bán càng mạnh khiến chỉ số 

chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm Bluechips chỉ có một vài cổ 

phiếu giữ được sắc xanh như HPG, SAB, HVN, VJC 

trong khi phần lớn cổ phiếu giảm điểm đã ảnh hưởng tiêu 

cực tới thị trường. Đà giảm không chỉ tập trung ở nhóm 

Bluechips mà hầu hết các nhóm ngành chứng khoán, dầu 

khí, bất động sản, xây dựng … đều giảm điểm. 

 

 

 

 
 

KẾT QUẢ GIAO DỊCH 

 
HOSE HNX UPCOM 

Đóng cửa 959.31 100.90 55.52 

% Thay đổi -1.18 -1.56 -0.25 

Khối lượng 
 (Triệu CP) 

210.999 26.207 14.625 

NĐT nước ngoài mua (Tỷ vnđ) 363.75 

NĐT nước ngoài bán (Tỷ vnđ) 380.40 

NHÓM CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LÊN CHỈ SỐ 

TOP kéo VN Index tăng   

Mã 

Giá đóng 

cửa     

(1.000 đ) 

Thay đổi 

(%) 

Khối 

lượng giao 

dịch (CP) 

Đóng 

góp 

vào 

VN 

Index 

SAB 229.00 1.3 22,650 0.059 

VJC 146.10 0.8 561,090 0.019 

HPG 22.95 0.4 9,096,550 0.008 

VHC 79.00 3.8 151,160 0.008 

HVN 35.10 0.4 585,250 0.007 

     TOP kéo VN Index giảm 

Mã 

Giá 

đóng 

cửa     

(1.000 

đ) 

Thay đổi 

(%) 

Khối 

lượng giao 

dịch (CP) 

Đóng 

góp 

vào 

VN 

Index 

VCB 83.50 -2.1 438,800 -0.204 

VNM 118.30 -2.6 1,489,150 -0.170 

GAS 98.00 -2.5 497,220 -0.146 

BID 39.40 -2.7 702,050 -0.135 

CTG 19.80 -3.2 3,939,590 -0.074 
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TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý 

Tiền gửi của tổ chức kinh tế vào ngân hàng tăng vọt, riêng 

tháng 9 đã 110.000 tỷ đồng. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà 

nước (NHNN), đến cuối tháng 9, tiền gửi của các tổ chức kinh 

tế (TCKT) tại ngân hàng ở mức 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,23% 

so với đầu năm. Trong khi đó, tới cuối tháng 8, con số này là 

3,54 triệu tỷ đồng, tăng 5,94%. Chỉ trong tháng 9, hơn 110.000 

tỷ đồng đã được các tổ chức kinh tế gửi vào ngân hàng, đây là 

mức cao thứ 2 trong năm nay chỉ sau tháng 5 (với gần 140.000 

tỷ đồng).  Trong khi đó, tiền gửi của dân cư vẫn tiếp tục tăng 

trưởng, ở mức gần 4,8 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 9, cao hơn 

9,02% so với đầu năm, lần đầu thấp hơn tăng trưởng dư nợ của 

tổ chức kinh tế. Trước đó trong tháng 7, số dư tiền gửi dân cư 

trong ngân hàng giảm hơn 14.000 tỷ đồng so với cuối tháng 6.  

 

Khối ngoại sàn HoSE bán ròng tháng thứ 4 liên tiếp, đạt 

hơn 1.000 tỷ đồng. Thị trường biến động với 2 thái cực trong 

tháng 11. Những phiên đầu tháng, thị trường bứt phá mạnh và 

VN-Index vượt xa khỏi mốc 1.000 điểm. Tuy nhiên, với việc 

VN-Index không thể vượt qua được mốc 1.025 điểm nên áp 

lực chốt lời bị đẩy lên mức cao và khiến thị trường rơi vào 

trạng thái điều chỉnh sâu, VN-Index đã mất đến hơn 54 điểm 

chỉ trong vòng nửa tháng. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng 

của tháng 11, VN-Index đứng ở mức 970,75 điểm, giảm 2,81% 

so với cuối tháng 10. HNX-Index cũng giảm 2,56% xuống 

102,5 điểm. Điểm tiêu cực của thị trường thời gian trên là khối 

ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng và ảnh hưởng đáng kể 

đến tâm lý nhà đầu tư. Tính chung cho cả ba sàn giao dịch 

HoSE, HNX và UPCoM, khối ngoại mua vào 433 triệu cổ 

phiếu, trị giá 15.627 tỷ đồng, trong khi bán ra 428 triệu cổ 

phiếu, trị giá 16.575 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 

4,6 triệu cổ phiếu, nhưng tính về giá trị họ bán ròng lên đến 

948 tỷ đồng. 

 

 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Ngày 

khuyến 

nghị Mua 

Cổ 

phiếu 

Trạng 

thái 

Giá 

mua 

Hiệu 

quả 

26/11/2019 DPR Nắm giữ 40650 0.62% 

20/11/2019 SZL Bán 50,000 -10.00% 

19/11/2019 BMP Nắm giữ 54,000 -3.98% 

18/11/2019 GAS Nắm giữ 108,000 -9.26% 

15/11/2019 PXL Nắm giữ 7,100 21.13% 

14/11/2019 PNJ Nắm giữ 86,000 -6.98% 

14/11/2019 HCM Bán 25,800 -10.08% 

13/11/2019 HSG Nắm giữ 7,880 -0.38% 

12/11/2019 HPG Nắm giữ 22,800 0.66% 

12/11/2019 FPT Nắm giữ 60,000 -9.00% 

12/11/2019 HVN Nắm giữ 35,950 -2.36% 

11/11/2019 VCB Nắm giữ 91,300 -8.54% 

05/11/2019 AGR Bán 4,200 -10.48% 

16/10/2019 ANV Nắm giữ 25,950 -5.78% 

17/09/2019 VRE Nắm giữ 33,950 1.47% 

26/08/2019 DXG Nắm giữ 14,300 -2.10% 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

Số liệu kinh tế Trung Quốc vượt kỳ vọng, chứng khoán 

châu Á phục hồi. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương trừ 

Nhật Bản tăng 0,4% trong đầu phiên 2/12. Tất cả chỉ số lớn 

trong khu vực đều tăng điểm, trong đó tăng mạnh nhất là thị 

trường Nhật Bản. Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn 

Quốc lần lượt tăng 1% và 0,4%. ASX 200 của Australia tăng 

0,6% trong khi NZX 50 của New Zealand tăng 0,1%. Tại Đông 

Nam Á, tăng mạnh nhất là Jakarta Composite của Indonesia 

tăng 1%. Các chỉ số lớn của Singapore, Malaysia tăng 0,1  - 

0,4%. Tại Trung Quốc, Shanghai Composite và Shenzhen 

Composite lần lượt tăng 0,5% và 0,6%. Hang Seng của Hong 

Kong tăng 0,5%. Tâm lý của giới đầu tư tích cực hơn sau 

thông tin cho thấy lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc tăng trưởng 

nhanh nhất gần 3 năm trong tháng 11. Theo Caixin/Markit, 

PMI sản xuất của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng lên 51,8 

điểm trong tháng 11, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 

12/2016 và cao hơn kỳ vọng của giới phân tích. Trong đó, sản 

lượng và đơn hàng mới đều ở tăng.   

Sụt 3.5%, vàng thế giới chứng kiến tháng giảm mạnh nhất 

kể từ tháng 9/2019. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, 

hợp đồng vàng giao tháng 2 tiến 7.40 USD (tương đương 

0.5%) lên 1,460.8 USD/oz. Vàng đã “bốc hơi” 54 USD từ đầu 

tháng đến nay, tương đương 3.5%, đánh dấu tháng giảm mạnh 

nhất kể từ tháng 9/2019, dữ liệu từ Dow Jones Market cho 

thấy. Theo CNBC, cũng trong ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng 

giao ngay nhích 0.1% lên 1,460.08 USD/oz.  Vàng dao động 

trong khoảng 1,450 – 1,485 USD/oz trong hầu hết tháng 11, 

sau khi nhà đầu tư rũ bỏ nỗi lo về suy thoái kinh tế của Mỹ và 

các chỉ số chứng khoán chính leo lên kỷ lục mới nhờ sự lạc 

quan về triển vọng của một thỏa thuận thương mại giữa 

Washington và Bắc Kinh. 

 

 

 

 

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Thị 

trường 
Chỉ số Giá cuối 

Tăng/ 

giảm 

US Dow Jones 27,783.04 -0.96% 

US NASDAQ 8,567.99 -1.12% 

US S&P 500 3,113.87 -0.86% 

France CAC40 5,786.74 -2.01% 

German DAX 12,964.68 -2.05% 

London FTSE 100 7,285.94 -0.82% 

China Shanghai 2,875.81 +0.13% 

HongKong Hang Seng 26,444.72 +0.37% 

India SENSEX 40,802.17 +0.02% 

Korea KOSPI 2,091.92 +0.19% 

Taiwan TAIEX 11,502.83 +0.12% 

Japan Nikkei 225 23,529.50 +1.01% 

Australia S&P/ASX 200 6,862.30 +0.24% 

Thailand SET 1,569.53 -1.32% 

Giá dầu  56.16 +0.36% 

Giá vàng  1462.6 +0.05% 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN-INDEX 
 
 

 
 

Kháng cự  I 1000 Giá đóng cửa 959.31 Hỗ trợ I 964 

Kháng cự II 1014 Điểm xoay 982 Hỗ Trợ II 944 

      

 Chỉ số vượt ngưỡng kháng cự chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng và đạt đến mốc kháng cự tiếp theo. 

 Chỉ số giảm xuống dưới điểm xoay chúng tôi cho rằng đây là dấu hiệu đảo chiều và tạo xu hướng giảm.  

 

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 
Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index đang trong vùng quá bán và có khả năng chỉ số sẽ xuất hiện nhịp hồi phục 

kỹ thuật trong các phiên tới. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn ở mức cao nên chiến lược ngắn hạn 

là giảm tỷ trọng cổ phiếu và đứng ngoài quan sát. Lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp đang có dấu hiệu gia tăng 

dần, đặc biệt tại nhóm LargeCaps. Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp hồi phục để đưa tỷ 

trọng cổ phiếu về mức khuyến nghị và tiếp tục theo dõi thị trường. 
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KHUYẾN NGHỊ  KỸ THUẬT CỔ PHIẾU 

 
SZL – Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.    

 

 

 
 

Hết phiên giao dịch ngày 02 tháng 12 năm 2019 SZL được giao dịch tại mức giá 43.200 đồng tương ứng với 

mức giảm 6.8% so với phiên giao dịch liền trước. Với việc liên tục giảm giá trong phiên, giá đóng cửa cổ 

phiếu chính là mức gái thấp nhất trong ngày giao dịch.  

 

Giá cổ phiếu đã đánh mất mốc kháng cự mạnh 44.500 đồng trong phiên giao dịch hôm nay, cùng với đó sau 3 

phiên giảm giá liên tục cổ phiết đã phá vỡ đường hỗ trợ của xu hướng tăng giá. Chỉ báo RSI đang cho tín hiệu 

tiêu cực khi quay đầu giảm điểm từ trên 60 xuống dưới 40 điểm. 

 

Với những tín hiệu kỹ thuật trên chúng tôi khuyến nghị Bán với cổ phiếu SZL nhằm đảm bảo sự an toàn cho 

danh mục đầu tư của quý nhà đầu tư. 
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HCM – Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

HCM có phiên giao dịch giảm điểm và đóng cửa tại mức giá 23.200 đồng. Đây được cho là mức kháng cự 

mạnh trong ngắn hạn khi mà liên tục trong 3 phiên cổ phiếu chạm ngưỡng này rồi bật lên. Tuy nhiên với 

việc giảm điểm trong thời gian gần đây giá cổ phiếu đã hình thành mô hình phân kỳ (tín hiệu đảo chiều 

mạnh) khi đỉnh mới được tạo thành cao hơn đỉnh cũ tuy nhiên đỉnh của chỉ báo RSI không tăng lên tương 

ứng,  cùng với khối lượng giao dịch tương đối lớn cho thấy việc chốt lời tại đỉnh cũ là đáng kể. 

 

Bên cạnh đó giá cổ phiếu giảm dưỡi mức 23.700 đồng là đỉnh ngắn hạn trong tháng 9 đây là mốc kháng cự 

quan trọng đối với giá cổ phiếu. Từ những nhận định trên chúng tôi khuyến nghị Bán với cổ phiếu HCM. 
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KHUYẾN CÁO 

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC), chỉ cung cấp những thông tin 

chung cũng như diễn biến thị trường của cổ phiếu doanh nghiệp. Báo cáo này không được xây dựng để 

cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ 

chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là 

nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định, dự 

báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, Công ty 

Cổ phần Chứng khóa Eurocapital (ECC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính 

xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến 

trong báo cáo này, cũng như không cịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng  toàn bộ hay 

một phần nội dung của báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này 

dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, 

nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền là tài sản của Công 

ty Cổ phần Chứng khooán Eurocapital (ECC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng 

ý của ECC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được sao chụp hay nhân bản ở 

bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Eurocapital. 

 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital 

--------------------------------------------------------  

Tầng 5 – Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng – Sô 23, Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại:  +84 39 3218 1895 

Website:  www.ecsc.com.vn   
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